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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Kateřina Holubová

Lenka Frühbauerová

Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta s diagnózou hemoragická cévní mozková příhoda

Cílem bakalářské práce je popsat problematiku cévních mozkových příhod a jejich následná terapie 

se zdůrazněním fyzioterapeutických metod a jejich významné role v léčbě pacientů po mozkových iktech. Speciální 

část tvoří kazuistika pacienta po hemoragické cévní mozkové příhodě s levostrannou hemiparézou.

7 obrázků, 12 tabulek, 5 příloh

stupeň hodnocení

V textu na s. 62 chybí odkaz na obr.č. 5.

výborně

Mgr. Kateřina Holubová

Studentka pravidelně práci konzultovala už v průběhu praxe i po jejím ukončení.

Nedostačující počet zahraničních pramenů. Citovány převážně knihy.

Použité postupy odpovídají náplni bakalářského studia.

Na s. 46 v tab.č. 9 překlep ve slově inkontinentní vzhledem k celkovému počtu bodů. Správně plně kontinentní.

Na s. 48 navrhujete PIR na mm. trapezii a mm. levatores scapulae, které jsou ale zkrácené (viz s. 42).

Jaká výchozí poloha byla použita při goniometrickém vyšetření rotací levého ramenního kloubu? 

A z jakého důvodu chybí vyšetření téhož kloubu v transverzální rovině?

Proč byly v rámci goniometrie vyšetřeny na pravých končetinách pouze aktivní pohyby?


